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Prvý ročník Fiľakovského 
hradného behu absolvovalo 
150 športovcov rôznych 
vekových kategórií. 8. strana

Premiérové bežecké 
podujatie malo úspech

Na konci októbra si budeme 
opäť voliť zástupcov do mest-
ského i krajského parlamentu. 
Prinášame prehľad.  2-3. strana  

Blížia sa voľby do 
samospráv

Akcia s dlhoročnou tradíciou 
tentokrát predstavila obdobie 
od neskorého stredoveku po 
II. svetovú vojnu.      5. strana 

Hradné hry priláka-
li stovky záujemcov
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Samospráva Fiľakova získala dotáciu na vý-
stavbu druhej etapy cyklochodníka spájajú-

ceho železničnú stanicu s priemyselnou zónou. 
Prvú etapu mesto zrealizovalo v roku 2020.

Ministerstvo investícií, regionálneho roz-
voja a  informatizácie SR schválilo mestu žia-
dosť o  dotáciu vo výške 187-tisíc eur. Vďaka 
nej postavia druhú etapu cyklotrasy, ktorá 
bude spájať autobusovú stanicu so začiatkom 
priemyselnej zóny. Viesť bude popri ceste 
II/571 s pokračovaním pozdĺž cesty III/2670 
v smere na obec Šávoľ. Obe cesty sú v správe 
VÚC a vedú k drvivej väčšine priemyselných 
závodov sídliacich v meste. Hustota premávky 
je veľmi vysoká, podľa meraní z  roku 2020 
tadiaľ prešlo za jeden deň 2106 vozidiel, vrá-
tane kamiónov zabezpečujúcich prepravu pre 
miestne podniky. „Chodník pri ceste je pre peších 
v dezolátnom stave, pre cyklistov pruh úplne chýba. 
Denne po tejto ceste prejdú stovky ľudí do a zo za-
mestnania, čo je pri danej hustote premávky nebez-
pečné. Nový asfaltový cyklochodník okrem podpory 
ekologickej dopravy prispeje k výraznému zvýšeniu 

bezpečnosti v tejto časti mesta,“ vyjadril sa primá-
tor Attila Agócs. 

Nová časť cyklochodníka v dĺžke 292,30 
m bude mať šírku 2,50 m a  rozdelená bude 
do dvoch pruhov – pre peších a pre cyklistov. 
Vďaka bezbariérovosti zabezpečí bezpečný 
pohyb aj osobám so zdravotným postihnutím. 
Vzniknú tu nové dažďové vpuste, osadia nové 
verejné osvetlenie a pribudne aj prístreškom s 
parkovacími miestami pre bicykle a s  nabíja-
cími stojanmi pre elektrobicykle. Práce by sa 
mali začať na jar budúceho roka.

Projekt výstavby cyklochodníka je rozdele-
ný do štyroch etáp. V prvej vybudovalo mesto 
časť spájajúcu železničnú stanicu s  parkom. 
Mestským parkom vedie pôvodná časť 
cyklochodníka, na ktorú sa na jej konci napojí 
nový úsek vedúci po priemyselnú zónu (aktu-
álna etapa). V  ďalších dvoch etapách plánuje 
mesto dobudovať cyklochodník až po koniec 
priemyselnej zóny pri areáli podniku Ekoltech.

Klaudia Mikuš Kovácsová 

Fiľakovo získalo dotáciu na pokračovanie výstavby cyklochodníkaFiľakovo získalo dotáciu na pokračovanie výstavby cyklochodníka

Plánované etapy cyklochodníka. Zdroj: MsÚ

Projekt oplotenia mestského parku naberá 
reálne kontúry. V pondelok 26. septembra 

samospráva odovzdala stavenisko vysúťa-
ženému realizátorovi stavby, firme Costruo. 
Projekt rozdelili do dvoch etáp.

Po takmer dvojročnom odklade mesto za-
čína s  oplocovaním parku. „Bohužiaľ, projekt 
odsúvame už dva roky a ešte stále nemáme na celú 
stavbu vydané stavebné povolenie. Naťahuje sa to 
predovšetkým kvôli ochrannému pásmu Železníc 
Slovenskej republiky vedúcemu vedľa koľajníc, kde 
je v  zemi množstvo vedení. Rokovania so železni-
cami stále prebiehajú, projekt sme však už nechceli 
dlhšie odkladať, preto sme sa ho rozhodli rozdeliť do 
dvoch etáp,“ ozrejmil primátor Attila Agócs. 

V prvej etape mesto postaví medzi budovou 
gymnázia a  B budovou repliku historickej 
brány, ktorá pôvodne stála pred gymnáziom. 
Práce budú zahrňovať aj terénne úpravy, kom-
pletne sa zrekonštruuje i bočný vstup do gym-
názia.  V  druhej etape samospráva vybuduje 
oplotenie z  plotových dielcov okolo celého 
parku. Ten sa bude, podobne ako v iných mes-
tách, na noc zatvárať, od čoho si mesto sľubuje 
zvýšenie bezpečnosti v parku a lepšiu ochranu 
verejného majetku. „Môžeme sa dostať do para-

doxu, že budeme mať skôr hotovú vstupnú bránu 
ako oplotenie. Plot však môžeme začať stavať až po 
ukončení rokovaní so železnicami. Verím, že na jar 
budúceho roka bude celý projekt za takmer 220-tisíc 
eur dokončený,“ uzavrel.

Klaudia Mikuš Kovácsová

Samospráva začína s výstavbou vstupnej brány do parkuSamospráva začína s výstavbou vstupnej brány do parku

Vedenie mesta odovzdalo stavenisko zhotoviteľovi.

Stav pred a vizualizácia stavu po rekonštrukcii.
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Voľby do orgánov samosprávy 
obce a samosprávneho kraja 

budú prebiehať 29. októbra 2022 
od 07:00 do 20:00 hod. Právo vo-
liť má občan Slovenskej republiky 
a cudzinec (obyvateľ mesta), ktorý 
má trvalý pobyt v meste a najne-
skôr v deň konania volieb dovŕši 
18 rokov veku. Prekážkou práva 
voliť je zákonom ustanovené ob-
medzenie osobnej slobody z dô-

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Fiľakovo
1. Attila Agócs, Mgr. PhD., 43 r., primátor, Szövetség - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | Aliancia - Maďari. Národnosti. Regióny
2. Tibor Palúch, 44 r., technik, Hlas - sociálna demokracia

Voľby do orgánov samospráv obcí a samosprávnych krajov 2022Voľby do orgánov samospráv obcí a samosprávnych krajov 2022
vodov ochrany verejného zdravia, 
ak osobitný zákon v čase pandé-
mie neustanoví inak.

Do orgánov Banskobystrické-
ho samosprávneho kraja bude 
na volebné obdobie 2022-2026 
volený predseda samosprávneho 
kraja a 49 poslancov. Vo voleb-
nom obvode č. 6 Lučenec, ktorý 
zahŕňa územie okresu Lučenec, 
sa bude voliť  5 poslancov. 

Mestské zastupiteľstvo vo Fiľa-
kove určilo na volebné obdobie 
2022 – 2026 počet poslancov 13, 
voliť sa bude aj primátor mesta. 
Poslanci schválili vytvorenie 3 vo-
lebných obvodov (volebný obvod 
č. 1 – volení 4 poslanci, volebný 
obvod č. 2 – volení 4 poslanci a 
volebný obvod č. 3 – volených 5 
poslancov). Následne bolo urče-
ných 9 volebných okrskov. 

Podrobné informácie týkajúce 
sa volieb sú zverejnené na webo-
vom sídle mesta www.filakovo.sk, 
na webovom sídle Ministerstva 
vnútra SR www.minv.sk, ako aj 
na úradnej tabuli pred Mestským 
úradom Fiľakovo.

spracovala: 
Klaudia Mikuš Kovácsová

Počas letných mesiacov pre-
behlo vo Fiľakove rozsiahle 

asfaltovanie ciest a  spevnených 
plôch. Samospráva zrekonštruo-
vala povrch na siedmich uliciach 
a komplexnou obnovou v  súčas-
nosti prechádza aj časť lokality za 

„stobytovkou“ na Biskupickej ulici.
Obnovou za takmer 230-tisíc 

eur prešli počas uplynulých týž-
dňov ulice Bélu Bartóka, dolná 
časť ulice Janka Kráľa, Odborár-
ska, Jánošíkova, Obrancov mie-
ru, plocha za bytovkou na ulici 1. 
mája 1-7 a  doposiaľ neobnovená 
časť Parkovej ulice pred vchodmi 
15 až 21. 

Fotoobjektívom: Leto v znamení asfaltovania a rekonštrukciíFotoobjektívom: Leto v znamení asfaltovania a rekonštrukcií
Spolu s  asfaltovaním ciest pre-

bieha aj komplexná obnova spev-
nených plôch za „stobytovkou“ 
za vyše 114-tisíc eur. V  rámci 
prác zdvojnásobia počet parko-
vacích miest, rozšíria účelovú 
cestu a rozdelia ju na dva jazdné 
pruhy. Premávka vo vnútrobloku 
bude jednosmerná, opraví sa časť 
chodníkov a  vymení sa verejné 
osvetlenie.  Počas prípravných 
prác odstránili aj nefunkčné ply-
nové stanice, ktoré boli lákadlom 
pre neprispôsobivých obyvateľov. 
Rekonštrukcia by mala byť ukon-
čená v najbližších týždňoch.

kmk 

Predkladanie žiadostí o dotácie Predkladanie žiadostí o dotácie 

Mestský úrad vo Fiľakove oznamuje, že termín na predkladanie žiadostí o  dotáciu pre organizácie tretieho sektora z  rozpočtu mesta na 
rok 2023 je do 31.10.2022. O poskytnutí, resp. neposkytnutí dotácie na rok 2023 budú žiadatelia informovaní najneskôr v termíne do 

31.12.2022. Žiadateľov upozorňujeme, že podľa zákona č. 346/2018 z.z. o  registri mimovládnych neziskových organizácií, mesto Fiľakovo 
nesmie poskytnúť verejné prostriedky takému žiadateľovi, ktorý nemá v registri uvedené údaje v rozsahu podľa uvedeného zákona. Všetky 
práva a povinnosti žiadateľov sú uvedené vo VZN č. 6/2019 v znení zmien (VZN č. 10/2020 a  VZN č. 2/2022), ktoré predkladatelia nájdu 
na webovom sídle mesta www.filakovo.sk v sekcii Samospráva – Všeobecne záväzné nariadenia. 

MsÚ

Ulica obrancov mieru. Fotky: kmk

Časť Ulice Janka Kráľa. Odborárska ulica.
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Volebné okrsky
mesta Fiľakovo utvorené na vykonanie volieb do orgánov samosprávy a samosprávneho kraja 

Obvod
číslo

Číslo okrsku 
a sídlo

Názov ulíc a čísla domov patriacich 
do volebného okrsku

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby 
do Mestského zastupiteľstva vo Fiľakove

I.

1.
FTC štadión

Biskupická 49

Gorkého, Jánošíkova, Poľná, Partizánska, Ta-
jovského, Hviezdoslavova, Športová, Kalajová, 
B. Němcovej, Ulica Viliama Hulitu, Biskupic-
ká párne orientačné čísla od 10 až do konca 
ulice a nepárne od č. 17 až do konca ulice

(volia sa 4 poslanci)

1. Zoltán Balog, Mgr., 59 r., živnostník, Kresťanskodemokratické 
hnutie
2. Róbert Belko, Ing., 58 r., riaditeľ, HLAS - sociálna demokracia
3. Marian Cirbus, 53 r., živnostník, HLAS - sociálna demokracia
4. Ladislav Fehér, Ing., 60 r., konateľ, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA -Maďari. Národnosti. Regióny
5. Mária Gyetvaiová, 64 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
6. Peter Krnáč, 49 r., bezpečnostný pracovník, HLAS - sociálna de-
mokracia
7. Csaba Nagy, Bc., 33 r., ekonóm, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
8. Margita Oroszová, 60 r., hlavná referentka, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
9. Róbert Rubint, PhDr., 31 r., stredoškolský profesor, SZÖVET-
SÉG - Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Ná-
rodnosti. Regióny

2.
ZŠ Školská 1

prístavba

Obrancov mieru, Malocintorínska, Železnič-
ná, Jána Bottu, Záhradnícka, Parková čísla 
domov 1287/2-10 a 1541/9-13

3.
Mestská 
knižnica

Hlavná 14

Parková 1285/1-3, 1286/5-7,1548/15-
21, Sládkovičova, Biskupická čísla domov 
1215/2,1216/4,1259/1-5,1260/7-15

II.

4. 
ZŠ Školská1 

prístavba
Mocsáryho, Školská, 1. mája, Štúrova, Vajan-
ského

(volia sa 4 poslanci)

1. Adrián Balog, Mgr., 39 r., učiteľ, HLAS - sociálna demokracia
2. Peter Bodzáši, Mgr., 47 r., výsluhový dôchodca, nezávislý kandidát
3. Miroslav Janšto, 44 r., podnikateľ, HLAS - sociálna demokracia
4. László Kerekes, Ing., 45 r., zástupca riaditeľa, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
5. Peter Kovács, Mgr., 53 r., štátny zamestnanec, ODS - Občianski 
demokrati Slovenska
6. Alexander Mede, 49 r., zdravotnícky záchranár, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
7. Marian Murín, JUDr., Ing., 50 r., policajt, nezávislý kandidát
8. Attila Visnyai, Mgr., 49 r., zástupca primátora, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
9. Teréz Zupko, Mgr., 40 r., klinická logopedička, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny.

5.
ZŠ s VJM

Mládežnícka
7

Čajkovského, 29. augusta, Kukučínova, Mlá-
dežnícka, Československej armády, Družstev-
ná, Ružová, Tulipánová, Kvetná Fialková, B. 
Bartóka, Jókaiho, Smetanova

6.
ZŠ Školská 1

prístavba

Námestie slobody, SNP, Malá, Koháryho ná-
mestie, Námestie padlých hrdinov, Rázusova, 
Hlavná, Podhradská, Trhová, Radničná, Baš-
tová, Jilemnického

III.

7.
Mestský úrad
Radničná 25

Hollého, Tehelná, Šávoľská cesta, Továrenská, 
Kpt. Nálepku, Lučenská, Imricha Madácha, 
Egreš, Moyzesova, B. S. Timravy, Bernoláko-
va, Jesenského, Ulica Cebriánova

(volia sa 5 poslanci)

1. Zoltán Anderko, 55 r., SZČO, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemze-
tiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
2. Pavol Balázs, Bc., 34 r., technická zákaznícka podpora, Magyar 
Fórum - Maďarské fórum
3. Ladislav Flachbart, 53 r., výsluhový dôchodca, HLAS - sociálna 
demokracia
4. Csilla Gallová, 59 r., vedúca školskej jedálne, SZÖVETSÉG - 
Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny
5. Erik Kelemen, 41 r., konateľ firmy, SZÖVETSÉG - Magyarok. 
Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
6. Gabriel Nagy, Mgr., 32 r., učiteľ, HLAS - sociálna demokracia
7. Tibor Palúch, 44 r., technik, HLAS - sociálna demokracia
8. František Sajko, PhDr., 51 r., výsluhový dôchodca, ŠANCA
9. Dávid Szvorák, 32 r., učiteľ, SZÖVETSÉG - Magyarok. Nemzeti-
ségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národnosti. Regióny
10. Tímea Tankina Tóth, PaedDr., 40 r., učiteľka, SZÖVETSÉG 

- Magyarok. Nemzetiségek. Regiók. | ALIANCIA - Maďari. Národ-
nosti. Regióny

8.
ZŠ s VJM

Farská lúka
64B

Mlynská, Úzka, Gemerská, Tichá, Viničná, 
Daxnerova, Puškinova, Švermova, J. Kalin-
čiaka, J. Kráľa, Odborárska, L .N. Tolstého

9.
ZŠ s VJS

Farská lúka
64A

Farská lúka - Sídlisko /bytové domy/ a ro-
dinné domy
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Aj v  tomto čísle vám priná-
šame rozhovor s  laureátom, 

ktorý si počas mestských osláv 
v auguste prevzal Cenu mesta Fi-
ľakovo. Ľubomíra Šimkoviča ne-
musíme predstavovať žiadnemu 
futbalovému fanúšikovi v  meste 
i  širokom okolí. Ostatní možno 
nevedia, že do Fiľakova prišiel žiť 
a pracovať už ako dospelý z obce 
Hrochoť pri Banskej Bystrici 
a   odvtedy je jeho život spätý so 
športom a s veľkou rodinou FTC. 
Dnes, ako 56 ročný tréner, vedie 
naše mužstvo v takej ligovej súťa-
ži, v  ktorej kedysi, pred viac ako 
35 rokmi, začínal ako aktívny hráč. 
Vaše meno je s fiľakovským futba-
lom spojené už dlhé roky, hoci nie 
ste rodákom. Za FTC ste už ako 
mladý aktívne hrávali, neskôr ste 
tu ostali a naďalej pôsobili ako 
tréner rôznych vekových kategórií, 
teraz ste hlavným trénerom nášho 

“Áčka“. Ako si spomínate na svoje 
začiatky, úspechy aj nezdary? Čo 
sa vám najviac vynára pri pohľade 
na tie roky?
Na moje začiatky vo Fiľakove 
spomínam veľmi rád, lebo som 
sem prišiel ako 21-ročný a o mes-
te som vôbec nič nevedel. Všetko 
tu bolo pre mňa nové a nebolo to 
hneď ľahké, lebo som tu nikoho 
nepoznal. Prilákal ma sem futbal 
a  trochu dlhšie mi trvalo, kým 
som sa zžil s  tunajším prostre-
dím. Hrať pred štyri- päťtisíco-
vými tribúnami divákov, ktoré 
tu v tých časoch bežne chodili na 
futbal, bolo niečo celkom iné, ako 
u nás na dedine. Pre mňa to bolo 
veľmi zaväzujúce, no časom som 
si zvykol a  v  mojom futbalovom 
živote prišli veľmi krásne časy, 
na ktoré sa nedá zabudnúť. Vša-
de to žilo futbalom. V  meste, vo 
fabrikách (bývalý Kovosmalt a Mier, 
pozn. aut.) sa prakticky o  niečom 
inom ako o  futbale nerozprávalo. 
V  šatni sa vytvorila neskutočná 
partia hráčov, poskladaná zo 
skúsených ligistov a  nás, vtedy 
mladých začínajúcich futbalistov. 
Navzájom sme sa rešpektovali 
a vládla medzi nami taká pokora, 
ktorá v  dnešnej dobe trošku chý-
ba. Samozrejme, boli aj nezdary, 
tak to v  športe i  osobnom živote 
chodí, ale keď máte okolo seba 
tých správnych ľudí, všetko sa dá 
prekonať. Ja som to šťastie mal 
a mám dodnes, preto som stále tu 

a spokojný.
Fiľakovský futbal pred pár rokmi 
oslávil už 110 rokov svojho fun-
govania. Hrali sa tu vysoké súťaže, 
neskôr nižšie ligy. Aktuálne sme 
znova účastníkmi ligy, do ktorej sa 
prebojuje len málo kvalitných klu-
bov. Čomu vďačí FTC, že sa mu po-
darilo prebojovať do 3. ligy Východ 
a čo všetko tento postup pre našich 
futbalistov, fanúšikov aj funkcio-
nárov znamená?
Bol to dlhodobejší proces. Neprí-
de to z večera do rána, má to svoju 
postupnosť, ktorá trvá určitý čas. 
V prvom rade klub vytvoril adek-
vátne podmienky na splnenie toh-
to cieľa, či sa jedná o  tréningový 
proces alebo o  výber hráčskeho 
kádra. Klub je stabilizovaný už 
niekoľko rokov a ponúka hráčom 
aj realizačnému tímu veľmi dob-
ré podmienky. Hráčsky káder je 
pokope už dlhší čas, hlavne jeho 
jadro a  to sa odzrkadlilo na vý-
sledkoch mužstva a postupu do 3. 
ligy Východ. Je to veľmi náročná 
súťaž nielen na cestovanie, ale je 
hlavne oveľa kvalitnejšia ako tá 
predchádzajúca. Východniarske 
mužstvá priniesli do súťaže ob-
rovskú kvalitu a je na nás a vedení 
FTC, aby sme obstáli v tejto kon-
kurencii. Vidieť po dlhých rokoch 
opäť kluby z východu je pre FTC 
aj akousi odmenou za to, na čom 
sa dlhé roky pracovalo. Pre divá-
kov je to záruka dobrého futbalu 
a fiľakovskí fanúšikovia si to ur-
čite zaslúžia. 
Okrem trénerských povinností ste 
aj zodpovedným správcom športo-
vého areálu, máte svoj súkromný 
aj pracovný život. Stíhate všetko 
skĺbiť do jedného celku alebo občas 
príde aj únava?
Určite sa to dá skĺbiť. Ja som 
šťastný človek v  tom, že môžem 
robiť, čo ma najviac baví a  napĺ-
ňa. Nie všetci to v  dnešnej dobe 
môžu o sebe povedať. Od malička 
som vyrastal na ihrisku. Aj môj 
starý otec a ocino to robili u nás 
doma, takže som to mal po kom 
zdediť. Inú prácu si pre seba ani 
neviem predstaviť. Aj teraz trávim 
celé dni na štadióne a  vôbec mi 
to neprekáža. Naopak, užívam si 
to. Dokonca môžem povedať, že 
robím dva koníčky na jednom 
mieste, trénujem iných a  starám 
sa o celý areál. A súkromný život? 

Mám partnerku, ktorá tiež pracu-
je na štadióne, takže sme spolu aj 
tu, aj doma a zatiaľ nám to vyho-
vuje. Po náročnom dni únava prí-
de, ale keďže som spoločenský typ 
obkolesený skvelými kamarátmi, 
po práci posedíme pri dobrom 
pivku a únava sa stratí.
Aké máte pocity, keď z druhej stra-
ny ihriska sledujete plnú tribúnu, 
pri kvalitnom zápase a dobrom vý-
sledku vidíte spokojnosť a skando-
vanie našich fanúšikov? Ako veľmi 
sú fanúšikovia potrební pre vás či 
vašich zverencov ?
Mojou filozofiou je, že futbal sa 
má robiť pre ľudí, vizitku klubu 
dávajú fanúšikovia svojou účas-
ťou na zápasoch. Ak sa im futbal 
páči, prídu. Ak nie, príde ich me-
nej a postupne prestanú chodiť. Ja 
si  veľmi vážim každého fiľakov-
ského diváka, pretože dokáže vy-
tvoriť tak neobyčajnú atmosféru, 
ktorú na mnohých veľkých šta-
diónoch nezažijete a  ktorú nám 
závidí takmer každý klub z 3. ligy. 
Na druhej strane, pre mňa ako 
trénera je to zaväzujúce a núti ma 

Ľubomír Šimkovič: Futbal sa má robiť pre ľudíĽubomír Šimkovič: Futbal sa má robiť pre ľudí

to pracovať stále naplno. Určite 
sa aj hráčom v  takejto atmosfére 
hrá lepšie, lebo sú nútení podávať 
lepšie výkony a  vlieva im to psy-
chickú pohodu. Nie každý zápas 
sa vydarí, ale vyspelý fiľakovský 
divák vie uznať aj kvalitu súpera 
a  dokáže po prehratom zápase 
povzbudiť domácich hráčov, čo je 
dnes málo vídaný jav.
Keď vám počas mestských osláv 
odovzdávali Cenu mesta Fiľakovo, 
určite vám preblysli hlavou rôzne 
myšlienky. Aké ste mali pri tom 
pocity?
Mal som trošku zvláštny pocit, 
pretože zo začiatku som si ani ne-
uvedomoval, že práve dostávam 
cenu mesta. Ale už pri nástupe mi 
to došlo a  pri jej preberaní som 
mal doslova zimomriavky. Vtedy 
som si uvedomil, že som asi pre 
tento klub a  mesto dosť urobil 
a prebehli mi mysľou aj spomien-
ky na moje začiatky vo Fiľakove 
a  na tie plné tribúny ľudí, ktoré 
nás v  tých časoch hnali za víťaz-
stvami. 

Iveta Cíferová

Odovzdávanie ocenenia. Fotky: Zoltán Schnelczer



5K U L T Ú R AS E P T E M B E R  2 0 2 2

Na tohtoročné Hradné hry zavítalo vyše sedemsto záujemcovNa tohtoročné Hradné hry zavítalo vyše sedemsto záujemcov
Fiľakovské hradné hry, ktoré majú v meste už viac ako dvadsaťročnú tradíciu, sa tohto roku uskutočnili 3. septembra. XXII. ročník bol 

chronologickým pokračovaním toho uplynulého, keďže poskytol prierez dejinami Fiľakova a okolia, zamerajúc sa tentokrát na obdobie 
od neskorého stredoveku po druhú svetovú vojnu. Podujatie sa realizovalo s  finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných 
menšín a Banskobystrického samosprávneho kraja.         Text: HMF, foto: Marian Mesiarik

Vďaka historickej skupine Hungari Dzsebedzsi bolo možné nahliadnuť aj do života 
Turkov v 16. a 17. storočí.

Obdobie druhej svetovej vojny priblížili uniformy a vojenská výzbroj bojových 
jednotiek (Klub vojenskej histórie Krasnogvardejci). 

Udalosti 19. až 20. storočia spestrili slovenské a maďarské ľudové tance s doprovo-
dom živej hudby (FS Nógrád, FS Dubkáčik, István Adorján a Ľudová hudba Dobroda).

Historická skupina Defensores pripravila pre gurmá-
nov gastronomické špeciality.

Historické skupiny prezentovali odev, výzbroj, hudobnú a tanečnú kultúru. Návštev-
níci mohli spoznať rozličné výzbroje, uniformy, vojenské zručnosti, dokonca mohli 
vidieť aj to, ako prebiehal výcvik koní elitných uhorských jazdcov – husárov (Gemer-
ský spolok na uchovávanie jazdeckých a ľudových tradícií). 

Tých najmenších zabavili šašovia a žongléri Filip Haj-
duk „Fjodor“ a Márton Csepi, ale mohli sa tešiť aj na 
chodúľové divadlo (Tűzfészek Társulat) či sokoliarske 
predstavenie (Kanát).

V rámci tvorivých dielní a ukážok remeselníckych techník sa záujemcovia oboz-
námili s ručnou výrobou stredovekej a novovekej keramiky, kníhtlačou, kávovou 
kultúrou Východu, arabským písmom, a mohli si vyrobiť osmanskú miniatúru, alebo 
turecký amulet tzv. musku  (Albert Loydl, Defensores, Hungari Dzsbedzsi). 
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Významné podujatia vo Fiľakove v októbri 2022

do 
15. 11.

Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť – výstava
Miesto: Fiľakovský hrad – Bebekova veža
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove, Súkromná 
škola umeleckého priemyslu Hodruša – Hámre

06. 10. 
Spomienka na aradských martýrov
Miesto: Námestie padlých hrdinov
Organizátor: ZO Csemadok Fiľakovo

16:00

06. 10.  

Vernisáž výstavy s názvom EXOTICKÝ HMYZ (zo 
súkromnej zbierky Michala Zachara)
Miesto: Mestské vlastivedné múzeum – galéria
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove 

16:30

07. 10.
Oslava jubilantov
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Klub dôchodcov mesta Fiľakovo 16:00

08. 10.

Tanečný dom pre najmenších s ľudovou hudbou File 
Banda
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove, 
OZ Iuvenis Neogradiensis

16:00

13. 10.
Prednáška Milana Zacha Kučeru: Alžbeta Báthory-
Miesto: Mestská knižnica vo Fiľakove
Organizátor: Hradné múzeum vo Fiľakove

16:00

15. 10.

Stretnutie generácií a blahoželanie seniorom
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
Fiľakovo

15:00

21. 10.

Hudobné ročné obdobia – Jesenný koncert vážnej 
hudby
Účinkujú: Operný spevák Titusz Tóbisz a jeho hostia
Miesto: Mestské kultúrne stredisko
Organizátor: Mestské kultúrne stredisko vo Fiľakove

17:00

* organizátori si vyhradzujú právo na zmenu programu

Mestské kultúrne stredisko 
vo Fiľakove pokračuje v re-

alizácii projektu Hudobné ročné 
obdobia. Cyklus koncertov veno-
vaných klasickej hudbe vstúpil v 
tomto roku do tretieho ročníka a 
veríme, že ponúka príjemný kul-
túrny zážitok nielen milovníkom 
tohto žánru, ale každému priaz-
nivcovi umenia. Po úspešných 
doterajších podujatiach série – 
samostatnom jarnom koncerte 
a koncerte v rámci letného festi-
valu UDVart – nasleduje Jesenný 
koncert vážnej hudby, ktorý sa 
uskutoční v piatok 21. októbra od 
17:00 hod. v MsKS. Ako pekný zá-
ver pracovného týždňa vám večer 
spríjemní známy tenorista Titusz 
Tóbisz s jeho hosťami, mezzo-
sopranistkou Myroslavou Havry-
liuk a korepetítorkou Júliou Grej-
tákovou. Titusz Tóbisz pochádza 
z Rimavskej Soboty a bol štu-
dentom fiľakovského gymnázia. 
Pôvodne ho priťahovala kariéra 
metalového vokalistu, no napo-
kon sa z neho stal operný spevák. 

Najznámejšie postavy, za ktoré 
dostal aj významné ocenenia, sú 
Jean Valjean v muzikáli Bedári a 
Otello v opere G. Verdiho. V roku 
2019 získal Cenu ministra kultúry 
za výnimočný prínos v oblasti di-
vadla a tanca. V súčasnosti pôsobí 
ako operný sólista v Štátnom di-
vadle v Košiciach a hosťuje na via-
cerých, aj zahraničných pódiách 

– v Maďarsku, Česku a Poľsku. 
Myroslava Havryliuk ukončila 
štúdium na Národnej hudobnej 
akadémii P.I.Čajkovského v Kyje-
ve, je laureátkou niekoľko medzi-
národných súťaží a pôsobí ako só-
listka v ŠD v Košiciach. Na klavíri 
ich doprevádza Júlia Grejtáková. 
Posledným podujatím série Hu-
dobné ročné obdobia bude zimný 
koncert začiatkom decembra, kde 
vystúpi uznávaný violista Tamás 
Cseh s manželkou – klaviristkou 
Hiromi Cseh Ishiguri. 

Realizované s finančnou pod-
porou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.

Júlia Farkašová, MsKS

Titusz Tóbisz vo FiľakoveTitusz Tóbisz vo Fiľakove
Od začiatku októbra sa 

v  Mestskom vlastivednom 
múzeu opäť sprístupní mnohý-
mi obľúbená výstava exotického 
hmyzu, ktorú sme v našom meste 
mohli naposledy vidieť pred de-
viatimi rokmi. Vystavené exem-
pláre pochádzajú zo súkromnej 
zbierky prievidzského entomoló-
ga Michala Zachara.  

Výstava je ukážkou prepará-
tov prevažne tropických druhov 
hmyzu. Väčšina vystavovaných 
exponátov pochádza z  expedícií 
z Južnej Ameriky, Ázie a Afriky, 
ktorých sa zberateľ zúčastnil, a je 
doplnená o  fotografie z  týchto 
ciest. Z  denných motýľov bude-
me môcť vidieť atraktívne druhy 
vidlochvostov a  babôčiek z  ce-
lého sveta. Z nočných motýľov 
sú zastúpené hlavne lišajovité 
a okáňovité, medzi ktoré patrí aj 
jeden z najväčších motýľov, okáň 
(Attacus Atlas) s  rozpätím krídel 
až 25 cm. Návštevníci sa môžu 
pokochať pohľadom na najväč-
šieho nočného motýľa sveta, vzác-

Výstava tropického hmyzu opäť u nás
nu moru brazílsku (Thysania 
agrippina). Chrobáky sú jednou 
z  najpočetnejších skupín našej 
fauny. Z  vystavovaného materi-
álu stojí za pozornosť kolekcia 
roháčov z Ázie a z Vietnamu, ale 
zastúpenie majú aj nosorožte-
ky, krasone, cikády či škorpióny. 
Zbierku dopĺňajú aj živé druhy 
hmyzu v teráriách ako šváby, pa-
kobylky, pavúky a iné.

Vernisáž výstavy, ktorá potrvá 
do 15. novembra 2022, sa usku-
toční 6. októbra 2022 o  16:30 
hodine. Organizátori pripravujú 
pre žiakov aj múzejnú pedagogi-
ku, a  v  závere trvania výstavy si 
budú môcť žiaci 5. a  6. ročníka 
slovenských základných škôl  vy-
počuť aj odborný výklad v podaní 
samotného autora zbierky, ktorý 
im umožní nazrieť do zákulisia 
svojich expedícií, do tajuplné-
ho života hmyzu, a  získať nové 
poznatky o  týchto rozmanitých 
a mnohopočetných tvoroch našej 
živočíšnej ríše.   

HMF - NTIC 
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Posledné augustové dni už tre-
tím rokom po sebe sa vybrala 

38-členná skupina z Klubu dô-
chodcov vo Fiľakove na týždenný 
pobyt do hotela Tatranec v Tat-
ranskej Lomnici. V sobotu (27. 08. 
2022) sa ukazovalo krásne počasie, 
a tak sa vybrali na výlet do Bachle-
dovej doliny na Chodník koruna-
mi stromov Bachledka (patrí do 
katastra obce Ždiar), kde  sa vy-
viezli kabínovou lanovkou. Mohli 
obdivovať nielen prírodu Spišskej 
Magury, ale stali sa súčasťou les-
ného života a mohli spoznávať 
mnoho živočíchov a rastlín tamoj-
šej prírody. V malých a niekedy aj 
vo väčších skupinkách si urobili 
výlet na Hrebienok. Pozemnou 
lanovkou a niekto i túrou, sa po-
zreli k Bílikovej chate a Studeno-
vodským vodopádom, Rainerovej 

chate. Previezli sa po novej ozub-
nicovej železnici (zubačka) Štrba – 
Štrbské Pleso, kochali sa krásami 
Štrbského Plesa. Výlet v Tatrách 
si spestrili i kúpaním v Aqua City 
Poprad a iní návštevou mesta 
Kežmarok a jeho hradu, bývalého 
evanjelického lýcea, kde sídli jed-
na z najväčších školských knižníc 
v strednej Európe, nájdete v nej 
okolo 150-tisíc zväzkov, 55 pr-
votlačí z rokov 1468-1500, okolo 
3000 prvotlačí zo 16. storočia, asi 
6000 slovacík a 44 000 germaník 
z 15. až 20. storočia, ďalej evanje-
lického dreveného artikularného 
kostola i nového evanjelického 
kostola. S pobytom v Tatrách boli 
účastníci spokojní a dohodli sa, že 
ak im zdravie a finančné možnosti 
dovolia, na budúci rok si výlet zo-
pakujú znova.

Náš výlet vo Vysokých Tatrách

Poďakovanie
V dnešnej ťažkej dobe nie je zvy-
kom niekomu sa poďakovať za 
dobre odvedenú prácu, za ktorú 
aj dostáva mzdu. Ja ale urobím 
výnimku a touto cestou sa chcem 
poďakovať ppráp. Róbertovi Na-
gyovi z  OO PZ vo Fiľakove za 
urýchlené vyriešenie krádeže 
odcudzených častí traktora.

Za necelých 24 hodín našiel 
nielen páchateľov krádeže, ale aj 
vrátil majiteľovi traktora odcu-
dzené veci.

Dúfam, že aj ostatní policajti z 
OO PZ si budú vykonávať svo-
ju prácu zodpovedne, a tak ich 
označenie „pomáhať a chrániť“ 
bude mať zmysel.

   Agócsová Viera

Letné prázdniny a začiatok no-
vého školského roka sa niesli 

v znamení nových aktivít jubilujú-
ceho fiľakovského gymnázia. 
V rámci osláv 70. výročia vyu-
čovania v maďarskom jazyku 
a 50. výročia slovenskej sekcie 
školy, sme začiatkom júla boli 
jedným z hostí na trojdňovom 
festivale UDVart organizované-
ho Mestským kultúrnym stre-
diskom. V  prvý deň naši študenti 
pod vedením profesora Róberta 
Tomolyu prezentovali návštevní-
kom festivalu programovateľné 
drony. Druhý deň v rámci besedy 
národnostného vysielania Sloven-
ského rozhlasu  Rádio Patria  jeho 
redaktor  János Vasik diskuto-
val  so  šéfredaktorkou  denníka 
Sme. Beáta Balogová zmaturovala 
v maďarskej triede fiľakovského 
gymnázia a počas besedy okrem 
aktuálnych verejných otázok s ra-
dosťou rozprávala aj o svojich štu-
dentských rokoch.

V  auguste v rámci Palóckych 
dní sme v spolupráci s Mestským 
kultúrnym strediskom spomínali 
na minulosť a začiatky vyučo-
vania gymnázia interaktívnou 
prechádzkou po najdôležitejších 
miestach pôsobenia školy a vy-

darené putovanie bolo zakonče-
né v terajšej budove školy, kde sa 
záujemcovia mohli oboznámiť aj 
s modernou súčasnosťou vyučo-
vania. 

Ďalšou významnou udalosťou 
bola naša účasť na medzinárod-
nej konferencii PyCon SK2022. Je 
to konferencia, kde sa prezentujú 
programátori v  jazyku Python. 
My sme prezentovali naše inova-
tívne postupy v zavádzaní progra-
movateľných dronov do výuky, 
prostredníctvom Róberta To-
molyu (autora myšlienky) a Juraja 
Pétera, ktorý predstavil nový spo-
ločný projekt s BBSK, ktorý pomô-
že dostať túto metódu aj do iných 
škôl v pôsobnosti BBSK. Na kon-
ferencii sme sa utvrdili, že v  tejto 
iniciatíve držíme prvenstvo medzi 
školami minimálne v stredoeuróp-
skom priestore. O samotnom pro-
jekte ešte budeme informovať ve-
rejnosť po jeho oficiálnej premiére 
v októbri 2022.

Vieme, že svet sa nezakladá 
len na technike a programovaní 
a  naša škola vyniká aj v pestova-
ní kultúry a kultúrnych tradícií. 
Aké aktivity prebehli na gymnáziu 
v tejto oblasti prinesieme v ďalšom 
čísle Fiľakovských zvestí.

Juraj Péter, riaditeľ

Jubilejný rok vo fiľakovskom gymnáziu

šťastia a úspechov v ďalšom živote. 
Náš pedagogický tím posilnia ten-
to rok noví kolegovia: Daniela Ko-
váčová, Denisa Máková, Andrea 
Dančová, na čiastočný úväzok ko-
legovia z fiľakovského gymnázia 
Agnesa Kováčová a Róbert Rubint 
a vyučovanie náboženstva zabez-
pečia brat Filip a brat Efrém. Sme 
radi, že ich môžeme privítať v na-
šej modernej, rozvíjajúcej sa škole, 
ktorá aj tento školský rok začína s 
veľkým elánom a pracovným na-
sadením s cieľom zabezpečiť kva-
litné vzdelávanie všetkým 167 žia-
kom a tiež príjemné a podnetné 
prostredie pre celú školskú ko-

priať, aby u nás našli náhradu za 
ukrajinskú školu a aby sa tu cítili 
dobre. 

Počas prázdnin sme pripravili 
pre našich žiakov nové odborné 
učebne techniky, biológie a ché-
mie, vymaľovala sa časť chodby i 
zborovne, ako aj triedy pre prvá-
kov a piatakov.  Pre žiakov 2. stup-
ňa pribudli nové šatňové skrinky.
Zmeny nastali aj v pedagogickom 
zbore, pôsobenie na našej škole 
ukončili: Žofia Kainráthová, Pe-
ter Ivan, Klaudia Čerňanská a 
Michaela Vaculčiaková. Ďakuje-
me im za prácu a prajeme im veľa 

Školský rok 2022/2023 v ZŠ 
Farská lúka sme začali sláv-

nostným otvorením a pasovaním 
prvákov, ktorí sa tento rok pod 
vedením učiteľky Cigánikovej na-
učia čítať, písať, počítať, spoznajú 
nových spolužiakov, pedagógov 
a ostatných zamestnancov školy. 
Verím, že sa v našej rodinnej škole 
budú cítiť ako doma. 

Okrem prvákov k nám pribudli 
žiaci aj do vyšších ročníkov, mno-
hí sa prisťahovali z rôznych miest 
a kvôli situácii na Ukrajine v na-
šej škole našli útočisko i niekoľkí 
ukrajinskí žiaci. Aj im chcem po-

munitu s množstvom príležitostí 
na športové, kultúrne podujatia a 
záujmové krúžky.
Všetkých čaká školský rok, v 
ktorom sa stretneme s novými 
situáciami, piataci a deviataci s 
testovaním vedomostí, deviataci 
s prijímacími skúškami na stred-
né školy. Všetkým prajem,  aby sa 
im darilo čo najlepšie. Čaká nás 
10 mesiacov práce, učenia, rôz-
nych súťaží a akcií a veríme, že 
na konci školského roka budeme 
opäť všetci spolu stáť na slávnost-
nom ukončení školského roka so 
splnenými cieľmi.

 Marian Bozó, riaditeľ 

Úspešný začiatok nového školského roka
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Tiráž

Ženské družstvo odohralo 
úvodné dvojkolo 1. ligy na 

Kysuciach. V Radoli síce prehrali 
po nájazdoch 5:4, ale predviedli 
pekný florbal. Dva góly zazna-
menala čerstvá juniorská re-
prezentantka Denisa Uhrinová. 
Začiatkom septembra nastúpila 
za juniorskú reprezentáciu na 
majstrovstvách sveta, kde dosiah-
li historický úspech (5. miesto). V 
sobotu už zverenkyne trénera 
Gabriela Nagya dokázali získať 
3 body za výhru 4:3 nad Kysuc-
kym Novým Mestom. O 3 góly 
sa postarala Sandra Benčíková 
a víťazný gól strelila 50 sekúnd 
pred koncom kapitánka Daniella 
Mihályiová. 

Staršie žiačky odštartovali 1. 
ligu celoštátnej najvyššej súťaže v 
Galante úvodnými dvoma zápas-
mi. Najskôr si zmerali sily s Mi-

Florbalistky FTC majú za sebou úspešný 
vstup do sezóny

chalovcami, ktoré naše dievčatá 
porazili 3:1. Dva góly zazname-
nala Emily Tóthová a jeden gól 
pridala Vanesa Goldčtiterová. 
Druhý zápas sme zvíťazili 3:0 nad 
domácou Galantou. V bránke sa 
čistým kontom prezentovala Do-
minika Kubaliaková. V útoku to 
však sypalo Eve Kaličiakovej, kto-
rá vsietila všetky tri góly nášho 
družstva. Dievčatá pod vedením 
trénerskej trojice Lukáš Mitter, 
Gabriel Nagy a Miloš Goldčti-
ter predviedli perfektné výkony 
a zaslúžene vyhrali oba zápasy. 
Najbližšie odohráme zápasy vo 
Fiľakove proti Partizánskemu a 
Tvrdošínu.

Postupne sa rozbehnú aj ostat-
né mládežnícke súťaže, kde sa bu-
deme snažiť o čo najlepšiu repre-
zentáciu klubu a mesta Fiľakovo. 

Gabriel Nagy

Zápasnícky oddiel FTC Fiľa-
kovo si opäť pripísal úspechy. 

Fiľakovská výprava bola v sobotu 
17. septembra súčasťou 48. Me-
dzinárodného turnaja mládeže 
a priateľstva v zápasení voľným 
štýlom v Prievidzi.

Fiľakovčania sa v silnej konku-
rencii nestratili a domov priniesli 
aj najcennejší kov. „V Prievidzi sa 
zišlo až 225 pretekárov z ôsmich eu-
rópskych štátov. Vysoká účasť potvr-
dila, že nás čakajú ťažké zápasy. Pred 
pár rokmi som na tento turnaj zobral 
našich zverencov ako divákov, aby vi-
deli, aké je to veľké a prestížne poduja-
tie. Teraz sa ho po prvýkrát zúčastnili 
ako zápasníci," povedal tréner Atti-
la Albert.

S trénerom na turnaj vyrazili 
traja športovci: Zsolt Rácz, Se-
bastián Krága a Róbert Jónás. 
Ráczovi sa podarilo vo svojej 

kategórii vybojovať zlato, Krá-
ga obsadil štvrté a Jónás piate 
miesto. „Chlapci zabojovali a som s 
ich výsledkami veľmi spokojný. Čaká 
nás medzinárodný turnaj v Košiciach, 
ale sústredíme sa najmä na októbrové 
majstrovstvá Slovenska v grécko-rím-
skom štýle," dodal tréner.

kmk

Zápasníci priniesli domov ďalšie zlatoZápasníci priniesli domov ďalšie zlato

Foto: FB stránka oddielu

Uprostred septembra sa pod 
Fiľakovským hradom odo-

hralo nové športové podujatie. 
Prvý ročník Fiľakovského hradné-
ho behu zorganizovalo združenie 
ŠK Novohrad v  spolupráci so sa-
mosprávou, NTIC, Hradným mú-
zeom a z.p.o Novohrad-Nógrád 
UNESCO geopark. „Naše združe-
nie vzniklo pred rokom a  pol a  toto 
je prvá akcia, ktorú organizujeme. 
Pripravili sme si pre deti prekážkový 
beh a hlavný beh pozostával z päťkilo-
metrovej trasy vedúcej ulicami mesta. 
Tým sa podujatie odlišuje od Fiľakov-
ského crossu,“ priblížila zástupkyňa 
organizátorov Zuzana Kováčová. 

Novej bežeckej súťaže sa zúčastnilo 
približne 150 pretekárov

„Chcela by som sa poďakovať všetkým 
spoluorganizátorom za pomoc, pre-
tekárom, rodičom i  deťom za hojnú 
účasť,“ doplnila. Prvý ročník podu-
jatia zožal úspech, zúčastnilo sa 
ho približne 150 pretekárov rôz-
nych vekových kategórií.

Jedným z nich bol aj lekár Peter 
Ďurec z Banskej Bystrice. „Pozval 
ma sem kamarát, s  ktorým sme od-
behli trať Od Tatier k Dunaju. Súťaž 
sa mi páčila, bola v  príjemnom pro-
stredí s  rýchlou traťou. Mám z  nej 
dobrý pocit, spomaľoval ma iba vietor. 
Bol to výborný tréning pred Košickým 
polmaratónom,“ zhodnotil.

Klaudia Mikuš Kovácsová

SÍK-TETŐ BAU KFT.

Ján Suszter
výkonný riaditeľ

Strešná krytina, plechárske práce.
Kontaktné údaje: 0620/299-17-65, 0915 243 911 
suszterjanos@gmail.com

Foto: FB Attilu Agócsa


